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ــيعه پژوهى به تبع اسالم شناسى داراى ابعاد وسيع و رويكردهاى متنوعى است،  جريان ش
ــفه و عرفان و اخالق ، فرق ، تاريخ و  ــيره ، حديث ، كالم ، فقه ، فلس حوزه هايى نظير س

تمدن ، جغرافيا و مردم شناسى ، سياست و اقتصاد موضوع تحقيق قرار گرفته است . .
از آن جا كه دامنه ى بحث در مورد تشيع وسيع است ؛ ما در اين مقاله به امامت كه يكى از 
ريشه اى ترين ابعاد هويتى تشيع است پرداخته و نمونه هايى از مطالعات غربيان در موضوع 
ــاله ها و پايان نامه هاى  ــم1 . براى اين مهم تعدادى از رس ــيعى را دنبال مى كني امامت ش
ــيع نوشته شده و ضمن آن به مسأله امامت توجه شده است را  ــگاهى كه در مورد تش دانش

مورد بررسى قرار مى دهيم2. 

*   دانشجوى دكتراى فلسفه دين 
1.  به نظر مى رسد هجوم غربيان به مطالعات شيعى در عين اينكه يك تهديد براى فرهنگ تشيع به حساب 
مى آيد ، اگر نسبت به آن با هشيارى مواجه شويم امكان تبديل آن به يك فرصت تاريخى نيز وجود دارد. 

( الويرى , م . مطالعات اسالمى در غرب . فصل ششم)
2.  نگارنده در حد مقدورات خود بيش از 70 تزدانشگاهى را مورد بررسى قرار داده و نمونه هاى مناسب آن در اين مقاله 

جستاری در پايان  نامه های 
امامت پژوهان غربی

سيد عبدالحميد ابطحى* 

برخى گمان مى كنند، مسأله ى امامت ، در مطالعات شيعه پژوهى 
غربيان، جايگاه چندانى نداشته وآثار و نوشته هاى در خور توجهى نيز 
در اين باره توسط آنها به رشته تحرير در نيامده است. اين مقاله در 
صدد است با معرفى برخى تز ها و رساله هاى دانشگاهى انگليسى زبان، 
كه موضوع امامت را در تمام يا بخشى از فصول خود ، مورد پژوهش 

قرار داده اند ، توجه محققان را به اين عرصه جلب نمايد. 
اهميت رساله ها در آنست كه بر خالف كتاب ها و مقاله ها به دليل 
عدم انتشار ، كمتر در دسترس محققان قرار مى گيرند ؛ در حالى كه 
محتواى آنها نشانه و اماره اى است بر عاليق و ساليق پژوهشى در 

حوزه هاى آكادميك غرب.
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ــانى است و نقد و بررسى محتوايى رساله ها محتاج  هدف اصلى ما در اين مقاله اطالع رس
ــت . ما در اين مقاله رساله هاى معرفى شده را در قالب رويكردهايى كه  مجال ديگرى اس

انتخاب نموده اند دسته بندى نموده ايم . 

 انواع رويكردها
ــادى رويكردهاى مختلفى در مطالعات غربى وجود دارد ،  ــه ى مباحث معرفتى و اعتق در زمين

مانند : 
1ـ رويكرد سياسى اجتماعى : در اين رويكرد بيشتر به تحوالت سياسى و اجتماعى در 
جوامع شيعى توجه مى شود . تاكنون رساله هاى متعددى در باب دوران صفويه و قاجاريه و 

پهلوى و انقالب ايران نگاشته شده است . 
در كنار ايران به عنوان مهم ترين كشور شيعه، تحوالت عراق ، بحرين كه اكثريت شيعى 
دارند مورد مطالعات زيادى قرار گرفته است . عالوه بر آن جوامع شيعى ديگر كه در اقليت 
هستند نيز مورد تحليل قرار گرفته اند مثل وضعيت شيعه در عربستان  ، پاكستان، افغانستان، 
هند و كويت . در اين مطالعات توجه به مبانى كالمى  و فرهنگى شيعى كمرنگ تر است. 1

2ـ رويكرد توصيفى : در رويكرد توصيفى محقق بيشتر در صدد درك يا معرفى موضوع 
پژوهش مى باشد و در مورد آن از نظريه پردازى و قضاوت خود دارى مى كند . روش مذكور 
ــود . با اين حال موارد متعددى در رساله هاى  ــانس دنبال مى ش ــتر در مقطع فوق ليس بيش
ــود. ما در ادامه نمونه هايى را ذكر مى كنيم كه در موضوعاتى مثل  دكترى نيز ديده مى ش

معرفى شده است. در اينجا الزم است از همه دوستانى كه در اين امر نگارنده را مورد لطف قرار داده اند تشكر نمايم.
1.  براى نمونه دو رساله ذيل معرفى مى شود :

- Constructing lebanese shiite nationalism: transnationalism, shiism, and the 
    lebanese state[Theses] / auth. Shaery-Eisenlohr Roschanack. - Chicago : University 
    of Chicago, 2005.
-  Diaspora and transitional administration: shiite iraqi diaspora and the 
    administration of post-saddam 
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ــاير امامان و يا توصيف عقايد گروهى  مهدويت ، حضرت زهرا ، حضرت على  و س
از شيعيان مطالبى را عرضه كرده اند .

ــرد تحليلى محقق در رابطه با موضوع به نظريه  3ـ رويكـرد تاريخى تحليلى : در رويك
ــتفاده از متد نقد تاريخى ،  پردازى اقدام مى كند . مطالعات دين پژوهى غربيان، نوعاً با اس
تحليل صورت مى گيرد و عموما نتيجه آن انكار تقدس و اصالت انديشه ها و باورهاى دينى 

است . در ادامه نمونه هايى از اين دست ذكر خواهد شد . 
با توجه به اينكه در اين نوشتار در صدد معرفى ابعاد معرفتى نگرش غربيان به امامت شيعى 
است ، در ادامه و در مقام طبقه بنديرويكردهاى آنان به امامت ، عمدتا دو رويكرد توصيفى 
ــاله ها نيز با همين  ــت كه انتخاب  رس ــن اس و رويكرد تحليلى را دنبال خواهيم كرد. روش

عنايت صورت پذيرفته است.

طبقه بندى رويكردها  
با بررسى تز هاى مطرح مى توان اين دو رويكرد اخيرا را به چند دسته تقسيم كرد: رويكرد 
ــه گروه  ــه گروه كالمى و تاريخى و اجتماعى و رويكرد تحليلى را در س توصيفى را در س
اسطوره شناختى و تطور انديشه و اقتباسى تقسيم نمود. ابتدا ويژگى هاى هر دسته را بيان 
ــش گروه  ــاله هاى مطرح در هريك از اين ش ــپس به معرفى اجمالى نمونه رس كرده ، س

مى پردازيم:

1) رويكرد توصيفى كالمى 
در اين رويكرد :

ـ  بيشتر به منابع كالمى  و يا منابعى كه به نحوى ابعاد معرفتى فكر شيعى را منعكس 
مى كند؛ توجه مى شود.

ــمندان ،به عنوان نماد يك مدرسه و جريان فكرى تلقى  ــه هاى مورد قبول دانش ـ  انديش
مى شود .

ـ  به تحول تاريخى انديشه، اعتناى چندانى نمى شود و لذا احتياجى به نظريه پردازى ندارد .
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2ـ رويكرد توصيفى تاريخى :
در اين رويكرد :

ـ به منابع حديثى و تاريخى توجه مى شود و منابع كالمى از منظر تاريخى مورد رجوع 
قرار مى گيرد .

ــود و آنچه در ميان مشهور شيعه مقبول  ـ به جرح و تعديل منابع كمتر عنايت مى ش
است به عنوان منابع تحقيق، پذيرفته مى شود .

ــت كه گزارش جامعى از  ـ نظريه پردازى چندانى صورت نمى گيرد و تالش بر اينس
عقيده در ظرف و دوره تاريخى معينى عرضه شود 

3ـ رويكرد توصيفى اجتماعى 
در اين رويكرد :

ـ به منابع فرهنگى و تاريخى گرايش بيشترى وجود دارد و منابع حديثى و كالمى نيز 
از منظر بازتاب اجتماعى انديشه مورد توجه قرار مى گيرد .

ــون اولياء دين يا  ــار فرهنگى و تجليات اجتماعى پيرام ــت كه آث ـ هدف عمده اينس
مؤلفه هاى مرتبط مقامات ايشان با برخى از اجزاء دين مورد تحقيق قرار گيرد .

ـ نظريه پردازى در مورد تحقق آثار فرهنگى و اجتماعى صورت مى گيرد ولى در مورد 
تاريخ عقيده و مكتب نظريه پردازى نمى شود 

4ـ رويكرد اسطوره شدن شخصيت ها
در اين رويكرد :

ـ به تركيبى از منابع حديثى و تاريخى استناد مى شود 
ـ با پيش فرض عادى بودن همه و يا محدوديت در كماالت انسانى به تحليل منابع 

عقيده اقدام مى شود و جرح و تعديل صورت مى گيرد .
ــتوانه پيش فرض ها و جرح و تعديل به نظريه پردازى در مورد عوامل شكل  ـ به پش

گيرى تاريخى عقيده اقدام مى شود .



218
13

90
هار

ـ  ب
ول 

ره ا
شما

ى ـ 
وه

 پژ
مت

 اما
مـه

ـلنا
ص
ف

5) رويكرد تحول انديشه در اثر شرايط تاريخى
در اين رويكرد :

ــتناد مى شود ولى پيش  ـ مانند رويكرد قبلى به تركيبى از منابع حديثى و تاريخى اس
فرض اصلى اينست كه تفكر امرى تاريخى است و تحت تأثير عوامل متنوعى مثل 

منازعات قدرت و قوميت مكتب سازى صورت مى گيرد .
ــى به گونه اى تنظيم و  ــود اطالعات تاريخ ـ با توجه يه پيش فرض ها تالش مى ش

تحليل شود كه نقش عامل قدرت و منازعه در تحقق آن ظاهر باشد .

6) رويكرد اقتباس انديشه از منابع بيرونى
در اين رويكرد :

ـ به تركيبى از منابع حديثى و تاريخى و منابع فرهنگى استناد مى شود. 
ـ فرض بر اينست كه افكار و انديشه ها تماماً يا غالباً منشأ انسانى دارد و هر انديشه اى 

تركيبى از آموزه هاى انسانى است .
ــى به گونه اى تنظيم و  ــود اطالعات تاريخ ـ با توجه يه پيش فرض ها تالش مى ش
ــمه هاى هر جزء از يك مكتب از كجاست و  ــن شود سرچش ــود كه روش تحليل ش

چگونه در اين مكتب ظهور نموده .
پرداختن تفصيلى به اين رويكردها و نقد و بررسى آنها از هدف اين مقاله خارج است و اميد 
است در مكتوب ديگرى به اين مهم بپردازيم . در ادامه نمونه هايى از رساله هاى دانشگاهى 

انگليسى زبان كه در اين رويكردها مى گنجد به صورت اجمالى معرفى شده است .

پايان نامه هايى با رويكرد توصيفى كالمى 
1ـ  « نظريه امامت نزد شيعه دوازده امامى ،چشم اندازهاى سنتى،كالمى فلسفى و   

      عرفانى»1 حميد ماوانى ،2005
در اين رساله سعى شده امامت با رويكردهاى مختلف توصيف شود ؛ به اين بيان 

1.  Doctrine of Imamate in TwelverShi'ism
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كه دانشمندان در مقام توصيف امامت طيف وسيعى را تشكيل مى دهند كه از يك 
ــن، ميدانند و در طرف ديگر آن را اصالتًا  ــّرى دي طرف گروهى آن را بُعد كامال س
نهادى سياسى معرفى مى كنند . در فصل اول، سه موضوع اصلى در گفتمان دينى 
تشريح شده است ؛ مودت و خالفت و واليت .در فصل دوم، رويكرد قرآنى اعم از 
تفسير و تأويل و رويكرد حديثى به عناصر مذكور مطرح شده است . در فصل سوم، 
 Mavani,) ــت و پيرامون چيستى امامت ــده اس رويكرد كالمى به امامت دنبال ش
ــخصات امام  ــوب نصب امام (Mavani, 2005p. 126 ) و مش  2005p. 119) و وج

ــق ائمه (Mavani, 2005p. 150)  بحث كرده  (Mavani,2005 p. 137 ) و مصادي
است . در فصل چهارم، رويكرد فلسفى در باب امامت توجه كرده است و از طريق 
ــنخيت علّى ، جريان هدايت االهى تبيين شده است و امامت در پرتو آن  قانون س
تفسير شده است (205 ـMavani, 2005pp. 175) و سپس رويكرد عرفانى و نقش 
ــده است . در پايان هم ،آراء كمال الدين  ــان كامل در خالفت االهى تبيين ش انس
ــارح نهج البالغه در باب امامت ذكر شده است  ميثم بن على ين ميثم بحرانى ، ش

(Mavani, 2005pp. 221245 ـ).

2ـ « رنسانس شيعى ، مطالعه ى موردى در مدرسه عرفانى بحرين در قرن 7 »1 
     على العريبى2 ،1992 

ــعادت بحرينى و على بن  ــمندان بحرينى، ابن س ــاله ضمن معرفى دانش اين رس
ــليمان ، مؤلفه هاى فكرى مدرسه ى بحرين در قرن هفتم را تبيين نموده است   س

به عالوه در كنار رويكرد كالمى، بحثى را هم به امامت اختصاص داده است . 
(al-Oraibi, 1992, pp. 151-163)

1.  Shi'i Renaissance. A Case Study Of The Theosophical School Bahrain In The 7th-
13th Century

ــور هرمان اندولت (Herman Landolt) بوده  و در مؤسسه ى مطالعات  ــتاد راهنماى  اين رساله پروفس 2.  اس
اسالمى دانشگاه مك گيل در شهر مونترال دفاع شده است.
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3ـ « قاضى نعمان و ارجوزه ى او در امامت»1  اسماعيل قربان حسين پوناوال 2، 1970 
ــت . محقق اين رساله،  ــماعيلى در دوران فاطمى اس قاضى نعمان فقيه و مورخ اس
خالصه اى از ارجوزهى وى را در امامت به انگليسى برگردانده است و متن عربى 
ــت . محقق در خالصه ى انگليسى  ــخ متعددى تصحيح كرده اس ــاس نس را بر اس
فصلى را به رأى پيامبراختصاص داده (Poonawala, 1970, p. 20) و  سپس 
به اوصاف كسى كه بعد از رحلت پيامبر قدرت را تصاحب مى كند اشاره نموده 
است (Poonawala, 1970, p. 26) سپس به شرح رفتار مردم در ايام پس از رحلت 
ــه (Poonawala, 1970, p. 35) و بعد  از آن فصلى را به قبول  ــر پرداخت پيامب
 Poonawala, 1970, pp.) اختصاص داده است  ــط حضرت على خالفت توس
ــت و  ــم انتقال امامت را در ذّريه ى على  تبيين نموده اس 79-67) در فصل شش

 Poonawala, 1970,) . ــت ــيعيان در امر امامت توجه كرده اس نهايتاً به اختالف ش
.(pp. 80-84

شيعه ى اماميه»3  عبد العزيز عبدالحسين ساشدينا4 ،1976 4ـ « آموزه مهدويت در
مؤلف در مقدمه ى رساله5 با اشاره به اين كه امام مهدى احياگر نهايى اسالم 
ــه ى « مهدى» با مفاهيم موعودى مى پردازد؛ و ديدگاه يهوديت و  است به مقايس
ــيحيت را در اين باب متذكر مى شود (Sachedina, 1975, pp. 18-30) سپس  مس
ــت تبيين مى كند . به دنبال آن ديدگاه هاى  ــيع در پرتو اصل امام مهدى را در تش

1.  Al-Qadi An-Numan  And His Urjuza On The Imamate
ــتاد راهنماى اين رساله پروفسور گرانبوم (Gustave E. Von Grunbum)بوده  و در دانشگاه كاليفرنيا  2.  اس

دفاع شده.
3.  The Doctrine Of Mahdism In Imami Shi Ism

4.  استاد راهنماى اين رساله پروفسور ساورى (R. M. Savory) بوده و در دانشگاه تورنتو دفاع شده است.
5.  ساشدينا خود از شيعيان امامى تانزانيا است و در باب تشيع و مهدويت از شهرت جهانى برخوردار است. 
وى بر اساس رساله ى دكتراى خود ، كتابى تحت عنوان منجى اسالم : اعتقاد به امام مهدى در تشيع 
ــت.  اثنـى عشـرى  (Islamic Messianism: The Idea Of Mahdi In Twelve Shiism)  نوش
البته وى در اين رساله برخى نظرات تاريخى در باب امامت را مطرح كرده كه محل مناقشه است. وى كتاب 

دادگستر جهان نوشته آقاى ابراهيم امينى را نيز به انگليسى ترجمه كرده است.
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ــناختى غربيان در قرن 19 را در مورد آموزه ى مهدى توصيف مى كند  ــالم ش اس
.(Sachedina, 1975, pp. 39-48)

در فصل دوم مؤلف مسأله ى امامت بعد از امام  يازدهم را مورد توجه قرار مى دهد 
و به تحليل برخى كليد واژه هاى مرتبط با موضوع امام دوازدهم مى پردازد ؛ مثل 
ــأله  ــپس مس القائم ، صاحب األمر ، الحجة (Sachedina, 1975, pp. 68-83). س
مالقات با امام زمان را مورد توجه قرار مى دهد . مؤلف به ابعاد معماگونه ى حيات 
ــان ، و يا  ــأله تولد اعجازگونه ى ايش ــام زمان نزد متكلمان توجه مى كند و مس ام
 Sachedina,) حضور هر ساله ى ايشان در مراسم حج، را مورد اشاره قرار مى دهد

(1975, p. 105

ــذارد . وى ابتدا آراء محدثان را در  ــوم آموزه ى غيبت را به بحث مى گ در فصل س
باب غيبت توصيف مى كند و نقش نواب اربعه را در غيبت صغرى بررسى مى كند 
(Sachedina, 1975, pp. 125-142) و سپس ادله ى غيبت كبرى در نظر محدثان 
ــر مى كند . به دنبال آن وى در مقام جمع بندى، ديدگاه متكلمان را در باب  را ذك
غيبت مى آورد و به اصولى كه در اين ديدگاه نقش دارند مى پردازد مانند تكليف ، 

.(Sachedina, 1975, pp. 158-217) لطف ، عصمت و اجماع

5ـ « امام به عنوان مفسر قرآن در ديدگاه قاضى نعمان»1 بلبل شاه،2 1984
ــاله ديدگاه هاى قاضى نعمان به عنوان يكى از دانشمندان متقدم دوران  در اين رس
ــت. در مقدمه ى آن در مورد ديدگاه شيعه  ــده اس فاطمى ، در مورد امامت تبيين ش

.(shah, 1984, pp. 1,2) امامى در دوران نخستين بحث شده است
مؤلف در فصل دوم، امامت را در پرتو حديث ثقلين بررسى مى كند؛ و تبيين مى كند 
كه امام بر اساس هدايت االهى، مفسر قرآن بعد از پيامبر است. امام بايد از خاندان 

1.  The Imam As Interpreter Of The Qur'an According To Al-Qasi Al-Numan
2.  اين رساله در مقطع فوق ليسانس تنظيم شده است واستاد راهنماى  اين رساله پروفسور هرمان الندولت 
(Herman Landolt) بوده  و در مؤسسه ى مطالعات اسالمى دانشگاه مك گيل در شهر مونترال دفاع 

شده است. ضمنا اين رساله از حمايت مركز مطالعات اسماعيلى لندن بهره مند بوده است.
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پيامبر از طريق على و فاطمه  باشد. به عالوه امام بايد برگزيده ى خدا و واجد علوم 
نبوى باشد (shah, 1984, pp. 22-35). در فصل سوم، آراء قاضى نعمان در باب نقش 
ــظ قرآن را مى آورد. ابتدا وجود ظاهر و باطن در قرآن را ، مورد بحث قرار  ــام در حف ام
داده و امام را به عنوان منبع تأويل كتاب و مفسر شريعت اسالمى  معرفى نموده است. 
امام مفسر سنت نبوى و حامل علوم امام قبل است و نهايتاً علم االهى از طريق امام 

.(shah, 1984, pp. 40-69) در اختيار بشر قرار مى گيرد

6ـ « ضرورت امامت نزد شيعه دوازده امامى1  خصوصاً بر اساس تجريد االعتقاد
      نصيرالدين طوسى» محمد رفيع يونس2، 1976

ــده است .  ــيعى در باب ضرورت امام توصيف ش ــاله، ديدگاه كالمى ش در اين رس
ــت از  ــت چون لطفى اس (Rafii Yunus, 1976, pp. 27-107). امامت ضرورى اس
ــاس عدل االهى، براهين اين عقيده  ــيعى بر اس جانب خدا به بندگان. متكلمان ش
ــت كه خداوند عقاب بدون بيان نمى كند. بر اين  ــعه داده اند. يك دليل اينس را توس
اساس خداوند براى هدايت بندگان ايشان را تكليف مى كند. سپس بندگان از انجام 
ــان را به طاعت نزديك و از معصيت دور كند  تكاليف عاجزند مگر آنچه كه ، ايش
به آنها داده شود (لطف). مصداق اين امر ارسال رسل و بعثت مى باشد كه پس از 
ــوالن، به همان استدالل امام الزم مى شود و به اين ترتيب امامان دوازده گانه  رس
ــاله، در باب خصوصيات امام و كماالت وى  ضرورت مى يابند. در فصل ديگر رس

 .(Rafii Yunus, 1976, pp. 127-146 ) . بحث شده است

1.  Necessity of Imama in TwelverShiism
 Charles) 2.  اين رساله در مقطع فوق ليسانس تنظيم شده است واستاد راهنماى  اين رساله دكتر چارلز آدامز
J. Adams)بوده  و در مؤسسه ى مطالعات اسالمى دانشگاه مك گيل در شهر مونترال دفاع شده است.
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 رويكرد توصيفى تاريخى

1ـ « نقش امام باقر  در اسالم نخستين»1 آرزينا آر. الالنى2 ، 1988
 ،  ــه هاى امام باقر ــاله در كنار پرداختن به ابعاد مختلف زندگى و انديش اين رس
ــان در تكامل انديشه و تفكر شيعى پرداخته است . مؤلف فصلى را به  به نقش ايش
ــت و ضمن آن به مبانى قرآنى حديثى  امامت در نظر حضرت، اختصاص داده اس
ــص و علم و نور و عصمت را بر  ــت و مفرداتى مثل ن و كالمى امامت پرداخته اس
 Lalani, 1988, pp.) . اساس بيانات حضرت در رابطه با امامت تبيين نموده است

(111- 173 

 3« و امام رضا 2ـ « جنبش شيعه اماميه در دوران امام كاظم
     محمد على بيوقره ،19974

در اين رساله ابتدا بحران هاى پيش آمده پس از وفات امام صادق  تبيين شده 
ــرايط دوران دو امام تبيين شده است . در  ــپس در دو فصل زندگى و ش ــت. س اس
ــماعيليه ، افطحيه ، ناووسيه و شميطيه معرفى شده اند و  فصل اول چهار فرقه اس
 Buyukkara, 1997,) رهبران و چارچوب تفكر ايشان مورد تحليل قرار گرفته است

. (pp. 49-90

ــان و  ــده و چگونگى رهبرى ايش ــل دوم زندگى امام كاظم  تحليل ش در فص
دعوى خالفت و جانشينى امام صادق  توضيح داده شده است . سپس مواضع 
ــى ايشان نسبت به خاندان حاكم عباسى و سياست ايشان در قبال جريانات  سياس

1.  the Role of Imam Baqir in Early Islam
ــد. مؤلف  ــگاه ادينبورگ دفاع ش ــاله به راهنمايى دكتر يان هاوارد (Ian K. A. Howard)  در دانش 2.  اين رس
تحقيق خود را با حمايت مؤسسه ى مطالعات اسماعيلى لندن تكميل نموده و در سال 2000 آن را به چاپ 
ــال 1381 برنده ى جايزه كتاب سال واليت در ايران شد و با ترجمه آقاى  ــاند. متن انگليسى كتاب در س رس
بدره اى  تحت عنوان نخستين انديشه هاى شيعى نيز در همان  سال توسط انتشارات فرزان منتشر گرديد.
3.  The Imami-Shi'i Movement In The Time Of Musa Al-Kazim And 'Ali Al-Rida

4.  اين رساله به راهنمايى دكتر يان هاوارد (Ian K. A. Howard)  در دانشگاه ادينبورگ دفاع شده است.
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ــت . ضمنا شأن ايشان به عنوان يك محدث و  يك زاهد و  ــيعى تحليل شده اس ش
 Buyukkara, 1997,) ــده است نحوه اتصال صوفيان متقدم با وى توضيح داده ش

 .(pp. 92-185

ــديد واقفيه با  ــه دوره امام رضا  اختصاص يافته و مخالفت ش ــوم ب در فصل س
دوام خط امامت تشريح شده است (Buyukkara, 1997, pp. 195-214). سپس به 
ــده است و اهميت  تصميم قابل توجه مأمون به واليتعهدى امام رضا  توجه ش
ــى تحليل شده . وفات ناگهانى امام نيز در همين راستا  اين تصميم در تاريخ عباس
ــأن امام رضا  به عنوان محدث و فردى  ــت . به دنبال آن ش ــى شده اس بررس
ــبت به ُغالت مورد بررسى قرار گرفته  ــت ايشان نس ــده و سياس مقدس تحليل ش

است .
در فصل چهارم ابعاد نفوذ اماميه در دستگاه عباسى بررسى شده است. سپس نقش 
ــتگاه وكالت در اين دوره تشريح شده است و رجال و  ــكل گيرى دس دو امام در ش
بزرگان تربيت شده از طرف دو امام معرفى شده اند ، متكلمانى مثل هشام بن حكم، 
هشام بن سالم ، على بن ميثم ، محمدبن سليمان نوفلى و  يونس بن عبد الرحمن 
ــى نظير محمدبن ابى عمير ، عبداهللا  (Buyukkara, 1997, pp. 415-430) و فقهاي

.(Buyukkara, 1997, pp. 432-435) بن مغيره بجلى و احمدبن محمد بزنطى

3ـ « سياست و كالم شيعه امامى در بغداد طى قرن پنجم هجرى»1  
     عباس كاظم2 ، 2006

ــاگردان او جناب سيد  ــيخ مفيد(ره) و ش ــاله به نقش تعيين كنندهى ش در اين رس
ــكل گيرى كالم و سياست اماميه در قرن  ــيخ طوسى (ره) در ش مرتضى(ره) و ش
ــت . تالش مفيد براى پااليش كالم اماميه مورد بحث قرار  ــده اس پنجم توجه ش
ــت  ــى قرار گرفته اس گرفته و مرزبنديها و مباحثات فقهى و كالمى او مورد بررس

1.  Politics and Theology of Imami Shi'a in Baghdad in the 5th11-th Century
2.  اين رساله به راهنمايى دكتر حامد الگار (Hamid Algar) در دانشگاه بركلى دفاع شده است.
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.(Kadhim, 2006, pp. 47-80)
در اين رساله تأكيد شده است كه ، روش عقالنى در اين دوره در شيعه نفوذ يافت و 
اشاعره خصوصا امام الحرمين جوينى مرزهاى فكرى خود را از عقل گرايى اماميه 
ــيعه، خود را از ساير جريانات عقلگرا  ــمندان ش ــاخت . اما دانش و معتزله متمايز س
با انديشه ى امامت به لحاظ كالمى و سياسى جدا ساختند . عقيده ى اماميه بر طرح 
ــاير عقلگرايان اين دوره ، منكر چنين امرى  االهى دوازده امام بود؛ در حالى كه س
 Kadhim, 2006,) . ــده است ــاله تبيين ش بودند . اين نكته در فصل پنجم اين رس

.( pp. 148-184

 
 پايان نامه هايى با رويكرد توصيفى اجتماعى 

1ـ « تجلى كمال ،تصوير على بن ابى طالب  درشعر كالسيك و مدرن فارسى 
      مسلمانان هند»1 حبيبه رحيم ، 19892

ــاله ابتدا اشعار شاعران قرن يازده تا پانزده ميالدى پارسى سرا در هند،  در اين رس
جمع آورى شده است (Rahim, 1989, pp. 97-11) و سپس تجليات مختلف وجود 
ــت . مواردى نظير علم ،  ــده اس ــعار صورت بندى ش امير المؤمنين  در اين اش
شجاعت ، برخى لوازم امام  مثل شمشير و اسب ، موقعيت هاى امام  مثل 
ــان و ساير فضايل . در  يك  ــر و فرزندان ايش خليفه چهارم ، ولى اهللا بودن و همس
ــتا تحليل شده است  ــاعر مدرن در همين راس ــعار اقبال به عنوان ش فصل هم اش

.(Rahim, 1989, pp. 523-474)

1.  Ali b. AbiTalib's image in classical Persian and modern Indian Muslim poetry
ــاله به راهنمايى پروفسورآنه مارى شيمل (Annemarie Schimmel) در دانشگاه هاروارد دفاع شده  2.   اين رس
است. در ضمن محقق در حمايت مالى آقا خان چهارم اسماعيليه حضرت واال شاه كريم حسينى بوده است !
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2ـ « تصوير [حضرت] فاطمه  در تفكر كالسيك مسلمين»1  
دنيز ال صوفى2 ، 1997

ــلمين دوره  ــت تصوير حضرت فاطمه  را در ميان مس ــاله در صدد اس اين رس
ميانه، از كتب تواريخ ، شعر ، مجامع حديث و فرهنگ احتجاجى استخراج نمايد . 

ايشان دو ديدگاه كلى در اين مورد را ترسيم مى كنند:
ــى مى كند و به  ــلمان معرف ــرت را الگوى زن مس ــه حض ــى ك ـ ديدگاه
ــته ى  ــر ، دختر ، مادر از وى تجليل نموده و نقش برجس عنوان يك همس
 Soufi,) ــيم مى نمايد ــا پيامبر و امام ترس ــى زنانه اش ب وى را در همراه

.(1997, pp. 33-80

ــيعه و سنى در امر خالفت ، او را عامل فعال در  ـ ديدگاهى كه در نزاع ش
ــم انداز شيعى معرفى ميكند به طورى كه در اين راه شهيد شده است  چش

. (Soufi, 1997, pp. 83-150)
ــت و  ــده اس در فصل دوم ذيل دو لقب «راضيه و مرضيه» ، ديدگاه اول تبيين ش
ــهيده» ديدگاه دوم تبيين  ــوم ذيل اوصاف «مظلومه و مكروبه و ش در فصل س
ــرور زنان ، اوصاف «طاهره و بتول و  ــده است و در فصل چهارم به عنوان س ش

. (Soufi, 1997, pp. 153-197) منصوره» مورد بررسى قرار گرفته است
ــى ها اين مى شود كه در ديدگاه سنى [حضرت] فاطمه  غالباً به  نتيجه ى بررس
صورت يك زن مسلمان معمولى ترسيم مى شود كه به مقام تقدس رسيده است و در 
ديدگاه شيعيان فاطمه  به عنوان يك زن همشأن امامان ، اوصاف  يك اسوه ى 
زن مسلمان را متجلى مى كند همان طور كه امامان اسوه ى مردان مسلمان هستند . 

1.  The Image Of Fatima In Classical Muslim Thought
ــين مدرسى و مشاوره ميشل كوك و جروم كلينتون تدوين و در دانشگاه  ــاله به راهنمايى دكتر حس 2.   اين رس

پرينستون دفاع شده است.
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 1«3ـ « بانوى زنان جهان، جستار در تقوى و هويت ناظر به فاطمه زهرا
اث اى راو2 ، 2008  

ــى از  ــاله درصدد معرفى محتواى تلقى اجتماعى، مذهبى و سياس اين رس
ــد. اين جستار [حضرت] فاطمه  را  [حضرت] فاطمه زهرا  مى باش
ــالمى تقدس مى نشاند. جايگاه ويژه و  ــأن واالترى از مفهوم اس در يك ش
تقرب او نزد خدا، موجب تداوم اهميت وى نزد مسلمانان شيعه شده است؛ 
ــى بعد از وفات او، تا دوره ى صفويه  ــه ى اين محتوا، از جامعه ى عرب دامن
 Ruth E.,) ــيا گسترده شده است و قاجار، فارس ، ايران جديد و جنوب آس
pp. 62-100 ,2008). خاطره ى فاطمه در جوامع شيعى و رهبران سياسى 

مذهبى آن به گونه اى منعكس است كه همچنان او مقدس باقى مانده و 
تحت الهام وى جوامع و اشخاص برآمده و خدمت كرده و شناخته شده اند. 
ــمندان، فاطمه منشأ تحوالت دينى غير قابل ارزشگزارى در  در نظر دانش

.(Ruth E., 2008, pp. 149-160) اسالم شيعى مى باشد

 پايان نامه هايى بر اساس نظريه اسطوره شدن شخصيت ها

 3«  1ـ « نقش عقل در خرد اسالمى متقدم، بر اساس كلمات [امام] جعفر صادق
كراو ،داگالس .اس4 .1996

در اين رساله، به تحول مفهومى « عقل » در فرهنگ اسالمى پرداخته شده است؛ 
و بر آنست كه ، در قرن اول و دوم مفهوم عقل بر عنصر « أقبِل ، أدبِر» محصور 

1.  Lady Of The Women Of The Worlds Exploring Shii Piety And Identity Through 
A Consideration Of  Fatima Al-Zahra

2.  اين رساله در دانشگاه آريزونا و توسط دكتر اسكات لوكاس (Scott Lucas)  هدايت شده است.
3. The Role Of Al-'Aql In Early Islamic Wisdom With Reference To Imam Ja'far 

Al-Sadiq
4.  اين رساله در مركز مطالعات اسالمى دانشگاه مك گيل مونترال تدوين شده است.
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ــپس در قرن سوم مفهوم نو افالطونى  ــده (S. Crow, 1996, pp. 3-27)، س مى ش
ــور محمد » يكى  ــه آن را با « ن ــت، ك ــده اس ــا َخلَق اهللا » مطرح ش «اولُّ م
معرفى كرده اند .(S. Crow, 1996, pp. 135-139) در اين تحليل برخى ابعاد وجود 
ــازى و مقتبس از منابع فلسفى يونانى معرفى  ــناختى امامت ، نوعى اسطوره س ش

شده است .

2ـ « نخستين اصول فكرى شيعه ،براساس منابع شيعى»1  ليندا كالرك2 ،1994
بر اساس ادعاى اين رساله ، سيستم فكرى شيعه آن گونه كه درست قبل از غيبت 
ــامان يافته بود در ميراث حديثى منعكس شده است . امورى نظير خلقت نورى،  س
آفرينش طينت سجين و طينت عليين ، خلقت بهشت از نور ايشان ، تبديل نور به 
ــده  پيامبر مطهر و معصوم ، تولد و اعجاز امام ؛ همگى در منابع اين دوره وارد ش
ــوم به علم موهوبى امام و كتب  ــت (Clarke, 1994, pp. 23-74) در فصل س اس
ــت (Clarke, 1994, pp. 120-138) جريان دائم علم امام از  امامان توجه شده اس
طرف خدا و علمى كه شب و روز مى رسد و نقش روح القدس در فصل چهارم مورد 
ــاره قرار گرفته است (Clarke, 1994, pp. 141-172) سپس به رواياتى كه امام  اش
ــده است (Clarke, 1994, p. 173). در فصل  فرموده ما علم غيب نداريم، توجه ش
بعد به روايات هدايت جامعه توجه شده است . رواياتى كه مى گويند نجات در گرو 
ــت، و اخبار « حديثنا صعٌب مستصعٌب » در فصل پنجم ايمان و نجات  تسليم اس
مؤمنان و ضرورت معرفت امام و مرگ جاهلى و اينكه بدون معرفت، عمل صالح 
ــت . سپس به اهميت ايمان و اينكه ايمان تمام عمل  ــده اس باال نمى رود بحث ش
ــت، و ايمان مستقر و مستودع و درجات ايمان  ــت؛ و عدم ايمان به امام كفر اس اس

.(Clarke, 1994, pp. 256-310) توجه شده است
در پى توصيف تصوير روايى مقامات امام ، مؤلف به الهيات و رويكرد كالمى توجه 

1.  early doctrine of the shiah, according to the shii sources
2.   استاد راهنماى  اين رساله پروفسور هرمان الندولت (Herman Landolt) بوده  و در مؤسسه ى مطالعات 

اسالمى دانشگاه مك گيل در شهر مونترال دفاع شده است
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ــت كه اين رويكرد كه در قرون بعد شكل گرفته، رويكردى  مى كند . وى برآن اس
ــت كه تدريجاً از تعصب و افراط به سمت جامعه بزرگ تر وگرايش خردورزانه  اس
ــد كه شيعيان براى  ــأ اين ش ــت . محدوديت و غيبت امامان منش حركت كرده اس
ــهم بيشترى در فهم كلمات امامان قائل شوند و به تدريج از قدرى گرى1  عقل س
خارج شوند (Clarke, 1994, pp. 382- 383). در اين رساله ، گرچه رويكرد محقق 
ــد كه اين تلقى از امامت  ــت، ولى در نهايت القاء مى كن ــب آن توصيفى اس در غال

افراطى است .

3ـ « تصوير [حضرت] فاطمه در ادبيات رجالى مسلمين»2 ركسانا على3 ، 1988 
در سنت اسالمى مانند ساير سنت هاى دينى ، زنان مقدس، نسبتا كم هستند . در 
اسالم ، [حضرت] فاطمه  دختر پيامبر يكى از اين زنان استثنايى است . در 
ــت . از طريق  ــرح حال وى اختصاص يافته اس قرن اخير تأليفات و تحقيقاتى به ش

منابع متقدم اطالعات كمى در مورد ايشان در دسترس است . 
با توجه به اين مقدمه ، هدف اين رساله اينست كه به كمك منابع متقدم ، زندگى 
ــى قرار دهد .  ــخص تاريخى مورد بررس [حضرت] فاطمه  را به عنوان يك ش
ــت كه ، شواهد واقعى اندكى ، در مورد [حضرت]  ــاله اينس در فصل اول ادعاى رس
 Ali, 1988, pp.) ــه است فاطمه  وجود دارد و مدارك موجود هم محّل مناقش
16-1). در فصل سوم به رشد سنت شرح حال نگارى توجه كرده ، كه در آن از وى 

تصوير يك فرد مقدس ارائه مى شود . رساله مدعى است ، اين كار را شيعيان بيشتر 
. (Ali, 1988, pp. 58-88) دنبال مى كنند

اين رساله به راهنمايى دكتر پاول اى واكر كار شده است و دو مشاور از مؤسسه مطالعات 
اسماعيلى داشته ؛ دكتر جيمز موريس از شعبه پاريس و دونالد ليتل از مك گيل .

1.  predestinarianism
2.  The images of Fatimah in Muslim biographical literature

 Paul E.) ــاله دكتر پل واكر ــانس تنظيم شده است واستاد راهنماى  اين رس ــاله در مقطع فوق ليس 3.  اين رس
Walker) بوده  و در مؤسسه ى مطالعات اسالمى دانشگاه مك گيل در شهر مونترال دفاع شده است.
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 پايان نامه هايى بر اساس نظريه تحول انديشه در اثر شرايط تاريخى

1ـ « واليت ، محبت وايمان تعريف مرزهاى جامعه ى شيعه ى متقدم»1 
ماريا ماسى داكيك2 ،2000 

ــى عداوت و  ــبت آن با غدير خم و مفهوم شناس ــى واليت ونس ابتدا مفهوم شناس
برائت صورت گرفته است (Dakake, 2000, pp. 102-37) سپس نقش واليت در 
توسعه ى نظريه شيعه متقدم بررسى شده است و تأثير نهضت امام حسين  در 
ــگاه واليت به عنوان يكى از پايه ها و  ــال بنى اميه مورد توجه قرار گرفته و جاي قب

دعائم اسالم توصيف شده است .
در فصل ديگرى، به بحث تطبيقى ميان افراد شيعه و غير شيعه از حيث عضويت 
ــه ى واليت و ايمان را مورد  ــأله ى نجات پرداخته و رابط در جامعه ى دينى و مس
توجه قرار داده است. (Dakake, 2000, pp. 173-244) در فصل ديگرى به هويت 
ــده و اثر واليت در ايمان و سلسله مراتب معنوى جامعه ى شيعى  ــيعى توجه ش ش
ــى شده است و فرق ميان ايمان و اسالم در اين زمينه توصيف شده است و  بررس
روشن شده چگونه تشيع مرزهاى اعتقادى خودش را با غير شيعه باز سازى كرده 
و هويت خويش را بر مدار واليت در ادوار مختلف مثل اموى ها يا عباسيان تكامل 

.(Dakake, 2000, pp. 246-315) بخشيده است

2ـ « بازخوانى تقسيم سنى شيعه در اسالم نخستين» 3 ميشل، اف ، بوفانو4 ، 2008 
ــاله، تالش كرده تا نشان دهد، در دو قرن نخست مرز روشنى ميان شيعه   اين رس
ــنى وجود نداشته است ؛ و دسته بنديهاى ناشى از اختالفات سياسى اجتماعى  و س
ــه دوره  ــت . امورى نظير س و اقتصادى در طى قرون ، مرزها را تيره و تار نموده اس

1.  Loyalty, Love And Faith:Defining The Boundaries Of the Early shiite Community
2.  اين رساله زير نظر دكتر حسين مدرسى در دانشگاه پرينستون تدوين و دفاع شده است.

3.  A Reconsideration Of The Sunni-Shi'a Divide In Early Islam
4.  اين رساله در دانشگاه كلمسون زير نظر دكتر جيمز ميلر (James A. Miller ) تنظيم و دفاع شده است.
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 (P.Bufano, 2008, pp. 53-87) و ــى ــان امام عل ــگ بزرگ داخلى در زم جن
جنگهاى داخلى در زمان يزيد (P.Bufano, 2008, pp. 93-112) و نزاع بنى عباس 
ــى هاى اجتماعى  و بنى اميه (P.Bufano, 2008, pp. 114-144) منجر به خط كش
ــنى به مفهوم امروزى آن، محصول چند قرن  ــده است .به بيان ديگر شيعه و س ش

تأمالت كالمى فقهى است 
 

3ـ « مفهوم علم امام نزد شيعه ى امامى و منابع عقايد دينى در دوره ى شكل گيرى 
     از هشام بن حكم تا كلينى»1 تميمه بيهوم دائو2 ،1996 

ــيعه ى متقدم امام به عنوان دريافت كننده ى علم  ــاله، در ش طبق ادعاى اين رس
االهى مطرح نبوده و نقش او صرفاً قّيم قرآن بوده است . شواهد و مدارك مربوط 
به اصول فكرى شيعه قبل از دورهى كالسيك ،كمتر مورد بهره بردارى قرار گرفته 
ــت كه عقيده ى هشام بن حكم بنا بر توصيف نوبختى چنين  ــت . ادعا شده اس اس
بوده است (Daou, 1996, pp. 40-60) و هم چنين ادعا شده  يونس بن عبدالرحمن 
ــاذان با هشام هم عقيده بوده اند (Daou, 1996, pp. chp.3,4) شايد  و فضل بن ش
Daou, 1996, pp. 167-)  .ــه ى پيش از غيبت اماميه برشمرد اينها را بتوان مدرس
ــم به تبيين اين نكته مى پردازد كه كلينى در كافى انديشه ى  180) . در فصل شش

 Daou, 1996, pp.) ــيعه در مورد علم امام را در غيبت صغرى منعكس مى سازد ش
.(182-220

 

1. The ImamiShii Conception Of The Knowledge Of Imam And The Sources Of 
Religious Doctrine In The 

      Formative Period; From Hisham B. Al-Hakam (D. 179 A.H.)To Kulini (D. 329 A.H.)
2.  اين رساله زير نظر دكتر جرالد هاوتينگ (Gerald Hawting) تحقيق و در دانشگاه لندن دفاع شده است
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 پايان نامه هايى بر اساس نظريه اقتباس انديشه از منابع بيرونى

1ـ « مهـدى گرايـى در اسـالم پيـش از سـال 260 ق و ارتبـاط آن بـا موعودگرايى 
زرتشتى ، يهودى و مسيحى»1 محمد عثمان صالح2 ،1976 

در اين رساله تالش شده منشأ تفكر « مهدى» در اسالم تبيين شده و با انديشه ى 
ــش فصل ابتدايى بر  ــت و يهود و مسيحيت مقايسه شود . ش ــيح» در زرتش « مس
ــت . درفصل اول، به  ــث نبوى و قرآن و برخى آثار تاريخى متقدم متكى اس احادي
ــيح پرداخته  كاربرد مقدماتى و اصطالحى واژه ى مهدى و ارتباطش با واژه ى مس
ــت . سپس به اين پرداخته كه نظريه ى، وصيت ، بر باور مهدى بودن على بن  اس
ــت (Salih, 1974, pp. 13-35). در فصل بعد تحليل  ــده اس ابيطالب  مترتب ش
ــبائيه در مهدى گرايى توجه شده است و  ــلمان در باب تأثير ظهور س مورخان مس
 Salih, 1974, pp.) .ــده است ــپس تحليل دانشمندان غربى در اين باب ذكر ش س
ــه ى  ــل ديگرى به وصف دابة األرض در مورد على  و انديش 58-36) . در فص

ــه را به عنوان مصداق  ــده و عقيده به مهدويت محمدبن حنفي ــت پرداخته ش رجع
ــت (Salih, 1974, pp. 107-150) و نقش  ديگرى از مهدى گرايى مطرح كرده اس
 Salih, 1974,) كيسانيه در توسعه مهدى گرايى را در فصل بعد تبيين نموده است

.(pp. 155-170

در فصل پنجم احاديث نبوى در توصيف دوران مهدى را ذكر كرده و تحليل نموده 
كه چگونه اين احاديث مورد استفاده حكومتهايى مثل فاطمى ، اموى و عباسى قرار 
  ــم نقش امام صادق ــان تطبيق داده اند . در فصل شش گرفته و آن را بر خودش
ــيعى اسماعيلى و موسوى كه مبدء شيعه دوازده امامى است ، تبيين  در مهدويت ش

.(Salih, 1974, pp. 278-310) شده است

1. Mahdism In Islam Up To 260 A.H./874 A.D. And Its Relation To Zoroastrian. 
Jewish And Christian Messianism

2.  اين رساله به راهنمايى پروفسور مونتگمرى وات (W. Montgomery Watt,)  در دانشگاه ادينبورگ دفاع 
شده است.
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ــا موعود گرايى  ــيحى و ارتباطش ب ــول بعدى موعودگرايى  يهودى و مس در فص
ــه ى شبه مسيح   ــپس به تأثير  انديش ــت . س ــتى مورد بحث قرار گرفته اس زرتش
ــالمى مهدى پرداخته است . تأثير باور متقدم مسيحى  يهودى متأخر بر مفهوم اس
ــت مجدد مسيح در  انديشه ى فرجام شناختى مسلمانان نيز مورد تحليل  بر بازگش

قرار گرفته است .
در مجموع نويسنده بر آنست كه احاديث نبوى را در مورد مهدى مشكوك تلقى 
كند و تحوالت  انديشه ى مهدى گرايى را ناشى از جنگ قدرت و منازعات به ظاهر 
دينى قدرت طلبان بداند. محقق در اين تحليل به صورت روشنى تحت تأثير استاد 

راهنماى خود مونتگمرى وات مى باشد .
ــوع امامت در قالب  ــف غربيان در موض ــاله ها ، رويكردهاى مختل ــا ذكر اين رس ب
ــى اجمالى قرار گرفت. اميدوارم اين مجمل  ــاله هاى آكادميك شان مورد بررس رس
ــناخت جديدى براى مخاطبان و امامت پژوهان ، نسبت به رويكردهاى  موجب ش
ــان به تحقيق بيشتر در اين زمينه ـ كه  ــئله ى امامت و تشويق ايش غربيان به مس

امروزه به داليل مختلف مورد توجه اكثر محافل علمى قرار گرفته  است ـ باشد.
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